
1Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

Corp/Front Culoare int. corp Nr. model

Dec. acc. stejar Sanremo 
desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Gri structurat Z3211 Z3212 Z3219

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Gri structurat Z3207 Z3208 Z3209

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Gri structurat Z3202 Z3203 Z3204

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Gri structurat Z3214 Z3215 ------

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Gri structurat Z3217 Z3218 ------

Alb mat/geam colorat 
alb cristal

Gri mătăsos mat/geam 
colorat gri mătăsos

Fango mat/geam 
colorat fango

Negru mat/geam 
colorat negru

Decor imprimat stejar 
Sanremo închis

* Decor imprimat

Opțiuni potrivite rauch BLACK accesorii 1.0 găsiți în funcție de piesele de mobilier conexe.

Decor imprimat nuc

Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH
Informații privind comenzile speciale găsiți în funcție de piesele de mobilier conexe.
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2  Maß-, Farb-, Modellabweichungen und Preisirrtümer vorbehalten. 15-04-20  Alle Maße sind ca. Maße in cm  Lieferant: Möbelwerke Mastershausen GmbH 

 Winkelbo-
denträger für 
standfesten 
Halt 

 Fachböden 
22 mm stark 

 Schubkästen mit 
Unterfl urschiene, 
Selbsteinzug + 
Dämpfung 

 Drehtüren 
inkl. soft-close 

 robuste 
Verbindungs-
beschläge 

 hervorragen-
de Verarbei-

tung 

 Schwebetü-
rendämpfer 
optional 

 dezente 3 
mm Raster-
bohrungen 

 Zusätzliche 
Extras siehe 
rauch BLACK 
ZUBEHÖR 1.0 

 belastbare Klei-
derstangen 

 Innenfarbe Dekor-
Druck Grau-Struk-
tur/Oldenburg 
Buche 

 anspruch-
volles Design 

 edle Front-
optiken 

 erstklassige 
Möbelbe-
schläge 

 individuelles 
Zubehör 

 Maßanferti-
gungen 

 Qualitätsmerkmale 

 Abdeck-
kappen für 
Bohrungen 

 Schubkästen mit 
Vollauszug 

*  Ausnahme Modell  Anja Plus

*  Ausnahme Modell  Ocean

rauch BLACK
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 Winkelbo-
denträger für 
standfesten 
Halt 

 Fachböden 
22 mm stark 

 Schubkästen mit 
Unterfl urschiene, 
Selbsteinzug + 
Dämpfung 

 Drehtüren 
inkl. soft-close 

 robuste 
Verbindungs-
beschläge 

 hervorragen-
de Verarbei-

tung 

 Schwebetü-
rendämpfer 
optional 

 dezente 3 
mm Raster-
bohrungen 

 Zusätzliche 
Extras siehe 
rauch BLACK 
ZUBEHÖR 1.0 

 belastbare Klei-
derstangen 

 Innenfarbe Dekor-
Druck Grau-Struk-
tur/Oldenburg 
Buche 

 anspruch-
volles Design 

 edle Front-
optiken 

 erstklassige 
Möbelbe-
schläge 

 individuelles 
Zubehör 

 Maßanferti-
gungen 

 Qualitätsmerkmale 

 Abdeck-
kappen für 
Bohrungen 

 Schubkästen mit 
Vollauszug 

*  Ausnahme Modell  Anja Plus

*  Ausnahme Modell  Ocean

rauch BLACK
Calitate cu semnătură și sigiliu

Dimensiune optimă dulap
Un spațiu maxim util obțineți prin intermediul:
Lățime raster de 40 ............ 200 - 320 cm
Înălțime ..............................  223 cm
Adâncimii utile .........................  56 cm

Amenajare interioară funcțională și atemporală
Mai mult stil și eleganță prin aspect și valorile interioare:
3 decoruri interioare ................. adaptată corespunzător la culoarea corpului
înălțime elegantă a soclului ....... 32 mm vizibilă
rafturi robuste .......... cu grosimea de 22 mm, cu fază dublă și suporți de tip colțar înșurubați
găuri decente în raster. ø 3 mm
Balamale.......................  cu amortizoare, 4 bucăți per ușă cu balamale

Protecție împotriva prafului
Profilele de etanșare la partea de soclu și raftul superioare precum și periile anti-praf la uși 
protejează împotriva pătrunderii prafului.
 
 

Caracteristici dotare corp dulap

Dulap de îmbrăcăminte
Corp și passepartout ....  suprafață decor imprimat în exterior și interior ușor de 
îngrijit
Front ............................... Geam colorat/oglindă, suprafață decor imprimat

Comode tip noptieră și piese mob. conexe
Corp ...........................  suprafață decor imprimat ușor de îngrijit 
Front .............................. Decor imprimat, la alegere geam colorat sau oglindă
Sertare .................. cu șine de glisare cu bile incorporate, silențioase, scoa-

tere completă, retragere automată și amortizare

Program cu dimensiuni preferențiale:
În funcție de preferință obțineți soluții realizate la dimensiune.
Execuțiile speciale și individuale sunt posibile pentru aproape orice situație locativă.

Calități în detaliu

Decor imprimat
Piesele de mobilier cu decor imprimat prezintă o suprafață uniformă frumoasă, 
rezistentă la uzură Baza pentru acest strat al suprafețelor o constituie exclusiv 
lacurile fără solvenți pe bază de apă și rezistente la razele UV.

Sarcina admisibilă
Limitele de solicitare pentru toate piesele de mobilier și accesorii se află înscrise 
în Tabelul de sarcini de la: 
www.rauchmoebel.de/unternehmen/qualitaet-amp-umwelt.html

Plăci aglomerate WOODMAX
Placa aglomerată din lemn proaspăt specială pentru utilizarea în spațiile locative. 
Pentru plăcile noastre aglomerate Woodmax utilizăm numai lemn moale și cu 
defecte nesolicitat din exploatările forestiere sustenabile din pădurile regionale.

Materia noastră primă din natură
Pentru materialul prim necesar pentru plăcile utilizate Rauch a obținut mai multe 
distincții. Verificările riguroase realizate de institute neutre confirmă continuă 
atestarea materialului și a procedurii.

Distincție și certificare

Informații material

H
20

09
01

25

M-ul aurit
Pe baza M-ului aurit se deosebește mobila care este verificată în privința calității, 
siguranței și a traiului sănătos. Astfel puteți fi siguri că ați achiziționate mobilă de 
calitate cu proprietăți de utilizare durabile și bune.

Made in Germany
Materiale de calitate, utilizarea celor mai moderne tehnologii și perfecțiunea 
manufacturii - de mai mult de 110 ani numele Rauch reprezintă mobilă de calitate 
sigură și de durată Made in Germany.

Garanție 5 ani
Mobila noastră garantează o prelucrare de primă clasă până în detaliu. De la mate-
rialul prim lemn până la feronerii materialul este supus unor verificări minuțioase. 
Fiecare treaptă de prelucrare este monitorizată și controlată.

Alianța pentru calitate
O alianță pentru o calitate ridicată a producției, pentru facilitarea logisticii și pentru 
standarde ridicate de montaj.

Îngerul albastru
Datorită modului de fabricație care protejează mediu, a gestionării 
economice a resurselor naturale și a utilizării de material prim lemn din 
exploatările forestiere sustenabile mobila marca noastră STEFFEN au fost 
distinse cu marcajul ecologic Îngerul albastru.

Durabilitate
Rauch a fost desemnat drept Societatea 
germană de mărime mijlocie cea sustenabilă în 
2014 pentru că noi urmăm cu consecvență țelul 
nostru, să oferim mobilă ecologică și socială 
durabilă la prețuri accesibile.

15.04.2020 MA



4 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

TEGIO
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

PrețArticol

pentru dulapuri cu uși 
glisante

PASSEPARTOUT în culoarea corpului

PrețArticol

Dulap cu uși glisante cu 
oglinzi 
și dec. de accent în decor 
lemn

Pentru opțiuni pentru 
dulapuri consultați rauch 
BLACK accesorii 1.0

DULAPURI Front cu oglindă din cristal, mânere bară în culoarea corpului, bare verticale în culoarea dec. de acc. (decor lemn)

PrețArticol

Dulap cu uși glisante cu 
geam colorat 
și dec. de accent în decor 
lemn

Pentru opțiuni pentru 
dulapuri consultați rauch 
BLACK accesorii 1.0

DULAPURI Front cu geam colorat (lucios) în culoarea corpului, mânere bară în culoarea corpului, bare verticale în culoarea dec. de acc. (decor lemn)

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși cu oglindă

239 cm 223 cm 68 cm

SW02  

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 239 cm

250 cm 227 cm 71 cm

2409  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși cu oglindă

280 cm 223 cm 68 cm

SW05  

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 280 cm

292 cm 227 cm 71 cm

2411  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși cu oglindă

319 cm 223 cm 68 cm

SW06  

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 319 cm

330 cm 227 cm 71 cm

2413  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși cu oglindă

200 cm 223 cm 68 cm

SW00  

Passepartout

pt. dulapuri cu uși glisante 200 cm

212 cm 227 cm 71 cm

2407  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși sticlă

239 cm 223 cm 68 cm

SW22  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși sticlă

280 cm 223 cm 68 cm

SW24  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși sticlă

319 cm 223 cm 68 cm

SW26  

Dulap c.uși glisante

2-uși, 2Uși sticlă

200 cm 223 cm 68 cm

SW20  

* Decor imprimat

Corp/Front Modell-Nr. PG Culoare int. corp accesorii

Dec. acc. stejar Sanremo desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat vezi lista separată

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Z3211 Z3212 Z3219 1 Gri structurat Z3011

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3207 Z3208 Z3209 1 Gri structurat Z3011

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3202 Z3203 Z3204 1 Gri structurat Z3011

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Z3214 Z3215 ------ 1 Gri structurat Z3011

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Z3217 Z3218 ------ 1 Gri structurat Z3011

15.04.2020 MA



5Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

PrețArticol

ACCESORII

PrețArticol

pentru dulapuri cu uși 
glisante

PASSEPARTOUT în culoare dec. de accent

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 239 cm

250 cm 227 cm 71 cm

2509  

Amortizor anti trântire uși

6 cm 2 cm 11 cm

2000  

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 280 cm

292 cm 227 cm 71 cm

2511  

Passepartout

pt.dulapuri c.uși glis. lățime 319 cm

330 cm 227 cm 71 cm

2513  

Passepartout

212 cm 227 cm 71 cm

2507  

Amortizor uși glisante set de 2

12 cm 4 cm 28 cm

2002  

* Decor imprimat

Corp/Front Modell-Nr. PG Culoare int. corp accesorii

Dec. acc. stejar Sanremo desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat vezi lista separată

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Z3211 Z3212 Z3219 1 Gri structurat Z3011

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3207 Z3208 Z3209 1 Gri structurat Z3011

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3202 Z3203 Z3204 1 Gri structurat Z3011

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Z3214 Z3215 ------ 1 Gri structurat Z3011

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Z3217 Z3218 ------ 1 Gri structurat Z3011

Comandați cu nr. de model Z3011. Comandați cu nr. de model Z3011.

15.04.2020 MA



6 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

TEGIO
rauch BLACK

Dimensiune

Dimensiune

Număr uși/sert.

Număr uși/sert.

Denumire

Denumire

NOPTIERE
Sertarul superior întot-
deauna în culoarea dec. 
de acc.

 

suprafețe hașurate = culoare 
variantă front



COMODE
Sertarul superior întot-
deauna în culoarea dec. 
de acc.

 

suprafețe hașurate = culoare 
variantă front



Lățime în cm

Adâncime 41 cm

Schiță

Lățime în cm

Adâncime 

41 cm

Schiță

50

120

60

120

50

120

60

120

50

120

60

180

60

180

 Front oglindă

 Front oglindă

 Front geam colorat

 Front geam colorat

 Grupă de preț

 Grupă de preț

PG 1

PG 1

PG 1

PG 1

N200  

B254  

N206  

B264  

N201  

B251  

N207  

B261  

N202  

B252  

N208  

B262  

N203  

B253  

N209  

B263  

N204  

B257  

N210  

B267  

N205  

B255  

N211  

B265  

B250  

B256  

B260  

B266  

 Nr. art.

 Nr. art.

…

…

…

…

 Preț 

 Preț

…

…

Comodă

4Sertare, 3x cu 
oglindă/Sticlă

121 cm 84 cm 41 cm

Comodă

1-uși, Capăt stânga 1Ușă cu oglindă 
4Sertare, 3x cu oglindă/Sticlă

121 cm 84 cm 41 cm

Noptieră

2Sertare, 1x cu 
oglindă/Sticlă

 49 cm 44 cm 41 cm

Comodă

1-uși, Capăt dreapta 1Ușă cu oglindă 
4Sertare, 3x cu oglindă/Sticlă

121 cm 84 cm 41 cm 

Noptieră

3Sertare, 2x cu 
oglindă/Sticlă

61 cm 55 cm 41 cm

Noptieră

3Sertare, 2x cu 
oglindă/Sticlă

 49 cm 55 cm 41 cm

Noptieră

2Sertare, 1x cu 
oglindă/Sticlă

 61 cm 44 cm 41 cm

Comodă

2-uși, 2Uși cu oglindă 
2Sertare

 121 cm 84 cm 41 cm

Noptieră

3Sertare, 2x cu 
oglindă/Sticlă

49 cm 64 cm 41 cm 

Comodă

2-uși, 2Uși cu oglindă 4Sertare, 
3x cu oglindă/Sticlă

182 cm 84 cm 41 cm 

Noptieră

3Sertare, 2x cu 
oglindă/Sticlă

61 cm 64 cm 41 cm

Comodă

2-uși, 2Uși cu oglindă 6Sertare, 
3x cu oglindă/Sticlă

182 cm 84 cm 41 cm 

Comodă

4Sertare, 3x cu 
oglindă/Sticlă

61 cm 84 cm 41 cm

Comodă

3-uși, 3Uși cu oglindă 
3Sertare

182 cm 84 cm 41 cm

6-13 W

6,5 m

Această lampă include becuri cu LED din clasa de 
energie A++ - A*. Becurile nu pot fi schimbate în 
lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E 
(eficiență redusă)

Informații PIESE MOB. CONEXE : 
· Mânerele sunt executate în culoarea corpului și picioarele din aluminiu. 

· Toate sertarele la noptiere și comode sunt dotate cu scoatere completă cu retragere automată și amortizare.

· Iluminarea LED se poate comanda opțional pentru toate comodele și noptierele cu nr. de articol auxiliar (vezi mai jos) pentru lățimea 

corespunzătoare pentru toate numerele de model. 

· Alte piese de mobilier conexe și culori de mânere găsiți în lista de modelele 20up 

* Decor imprimat

Corp/Front Modell-Nr. PG Culoare int. corp accesorii

Dec. acc. stejar Sanremo desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat vezi lista separată

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Z3211 Z3212 Z3219 1 Gri structurat Z3011

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3207 Z3208 Z3209 1 Gri structurat Z3011

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3202 Z3203 Z3204 1 Gri structurat Z3011

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Z3214 Z3215 ------ 1 Gri structurat Z3011

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Z3217 Z3218 ------ 1 Gri structurat Z3011

PREȚ ADAOS
ILUMINARE LED

Lățime în cm

Denumire

Nr. art. supl.  |  Preț adaos

50 60 120 180 HINWEIS: Iluminarea LED 

crește elementele selectate 

cu cca 1 cm și se poate co-

manda cu toate nr. de model

Aufpreis für LED-Beleuchtung für 50er Kommoden

0100  

Aufpreis für LED-Beleuchtung für 60er Kommoden

0101  

Aufpreis für LED-Beleuchtung für 120er Kommoden

0102  

surcharge for LED-lights für 180er Kommoden

0103  

15.04.2020 MA
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TEGIO
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

PrețArticol

OGLINDĂ în culoarea corpului

Hängespiegel

120 cm 55 cm 2 cm

0838  

* Decor imprimat

Corp/Front Modell-Nr. PG Culoare int. corp accesorii

Dec. acc. stejar Sanremo desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat vezi lista separată

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Z3211 Z3212 Z3219 1 Gri structurat Z3011

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3207 Z3208 Z3209 1 Gri structurat Z3011

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3202 Z3203 Z3204 1 Gri structurat Z3011

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Z3214 Z3215 ------ 1 Gri structurat Z3011

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Z3217 Z3218 ------ 1 Gri structurat Z3011

15.04.2020 MA
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TEGIO
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20

TEGIO
rauch BLACK

COMENZI SPECIALE                                                       Nr. APN

Dulap c.uși glisante

cu amortizor ușă și retra-
gere opțional

Scurtare adâncime SW00; SW02; SW20; SW22

Scurtare adâncime SW05; SW06; SW24; SW26

Scurtare înălțime SW00; SW02; SW20; SW22 -  și la fronturile cu oglindă și sticlă posibil

Scurtare înălțime SW05; SW06; SW24; SW26 -  și la fronturile cu oglindă și sticlă posibil

Înclinație spre spate SW00; SW02; SW20; SW22

Înclinație spre spate SW05; SW06; SW24; SW26

Decupaj în unghi la partea posterioară (la forma șemineului)

Passepartout Reducere dimensiune înălțime passepartout

Comode tip noptieră Fără scurtare lățime la comode tip noptieră cu iluminare!

Scurtare lățime la cele 2 fronturi ale sertarelor

Scurtare lățime la cele 3 fronturi ale sertarelor

Schimbare sertar în culoarea dec. de acc. decor imprimat, sticlă sau oglindă, per piesă

Modificare mâner posibilă (numai front complet în decor imprimat), prețuri la cerere

Comode Fără scurtare lățime la comode cu iluminare!

Scurtare lățime comodă B250, B260, B254 și B264

Scurtare lățime comodă B251, B261, B252 și B262 în zona sertarelor

Scurtare lățime comodă B251, B261, B252 și B262 în zona ușii

Scurtare lățime comodă B253 și B263

Scurtare lățime comodă B257 și B267

Scurtare lățime comodă B255, B265, B256 și B266

Per ușă se pot produce și 3 sertare

Per ușă se pot produce și 4 sertare

În loc de rând sertare cu 1 ușă

Schimbare sertar în culoarea dec. de acc. decor imprimat, sticlă sau oglindă, per piesă

Scurtare înălțime toate comodele (la comodele cu sertare întotdeauna cu o înălțime completă de sertar)

Modificare mâner numai la comodele cu sertare, prețuri la cerere

Altele Material blendă, ambele părți decor imprimat, gros de 16 mm, max. 235,2 x 58,6  (lățime min. tăiere 10 cm)     per mp

Alte comenzi speciale la cerere!
Nr. telefon departament tehnic:
Martin Becker  06545 81-823

680

304

302

172

682

174

246

160

242

246

130

241

243

248

258

248

245

258

247

249

243

250

260

Preț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Decor imprimat

Corp/Front Modell-Nr. PG Culoare int. corp accesorii

Dec. acc. stejar Sanremo desch.* Dec. acc. gri mătăsos* Dec. acc. alb mat vezi lista separată

Alb mat/geam colorat alb cristal (sau oglindă) Z3211 Z3212 Z3219 1 Gri structurat Z3011

Alb mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3207 Z3208 Z3209 1 Gri structurat Z3011

Gri mătăsos mat/geam colorat gri mătăsos (sau oglindă) Z3202 Z3203 Z3204 1 Gri structurat Z3011

Fango mat/geam colorat fango (sau oglindă) Z3214 Z3215 ------ 1 Gri structurat Z3011

Negru mat/geam colorat negru (sau oglindă) Z3217 Z3218 ------ 1 Gri structurat Z3011
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1Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

Decor imprimat - fag 

Oldenburg

Gri structurat

Culoare int. corp Nr. model

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010

Gri structurat Z3011

pentru uși cu balamale/glisante  lățime 
element 50, 60, 80, 90, 100, 120 cm

Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

15.04.2020 MA



2 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

PG PrețSeturi de 3

ACCESORII Rafturi

2155  2156  2157  2171  2158  2159  

Rafturi
pentru lățime element 50 cm

48 cm 2,2 cm 50 cm

2055  

Rafturi
pentru lățime element 60cm

58 cm 2,2 cm 50 cm

2056  

Rafturi
pentru lățime element 60cm

78 cm 2,2 cm 50 cm

2057  

Rafturi
pentru lățime element 90cm

88 cm 2,2 cm 50 cm

2170  

Rafturi
pentru lățime element 100cm

98 cm 2,2 cm 50 cm

2058  

Rafturi
pentru lățime element 120 cm

117 cm 2,2 cm 50 cm

2059  PGArticol Preț

PG PrețArticol

Toate sertarele sunt dotate 
cu șine încastrate, retragere 
automată și amortizoare.

ACCESORII Element integrabil c

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 50 cm

48 cm 53 cm 50 cm

2070  

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 60cm

58 cm 53 cm 50 cm

2071  

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 60cm

79 cm 53 cm 50 cm

2069  

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 90cm

88 cm 53 cm 50 cm

2173  

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 100cm

98 cm 53 cm 50 cm

2072  

Element integrabil c

cu 3 sertare pentru lățime element 120 cm

117 cm 53 cm 50 cm

2073  

PG PrețArticol

ACCESORII Bare pentru lucruri

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 50 cm

47 cm 3 cm 2 cm

2011  

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 60cm

57 cm 3 cm 2 cm

2012  

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 60cm

77 cm 3 cm 2 cm

2017  

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 90cm

87 cm 3 cm 2 cm

2172  

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 100cm

97 cm 3 cm 2 cm

2013  

Bară pentru lucruri

pentru lățime element 120 cm

116 cm 3 cm 2 cm

2014  

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru uși cu balamale/glisante  lățime 
element 50, 60, 80, 90, 100, 120 cm

100 12050 60 80 90

100 12050 60 80 90

50 12060 10080 90

Nu pentru dulap cu uși glisante lăț. 180 cm.

15.04.2020 MA



3

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

PG PrețArticol

Toate sertarele sunt dotate 
cu șine încastrate, retragere 
automată și amortizoare.

ACCESORII Element integrabil cu sertare

Element integrabil c

cu 3 sertare cu 3 rafturi pentru lățime element 60cm

79 cm 94 cm 50 cm

2078  

Element integrabil c

cu 3 sertare cu 3 rafturi pentru lățime element 90cm

88 cm 94 cm 50 cm

2174  

Element integrabil c

cu 3 sertare cu 3 rafturi pentru lățime element 100cm

98 cm 94 cm 50 cm

2079  

Element integrabil c

cu 3 sertare cu 3 rafturi pentru lățime element 120 cm

117 cm 94 cm 50 cm

2080  

Element integrabil c

cu 3 sertare

48 cm 54 cm 50 cm

2074  

PG PrețArticol

ACCESORII Suporturi glisante pantaloni                        Lift rochii

Sup.glis.pantaloni

cu 1 raft pentru lățime element 60cm

79 cm 11 cm 50 cm

2082  

Sup.glis.pantaloni

cu 1 raft pentru lățime element 90cm

88 cm 11 cm 50 cm

2176  

Sup.glis.pantaloni

cu 1 raft pentru lățime element 100cm

98 cm 11 cm 50 cm

2083  

Sup.glis.pantaloni

cu 1 raft pentru lățime element 120 cm

117 cm 11 cm 50 cm

2084  

Lift rochii

98 cm 120 cm 14 cm

2120  

PG PrețArticol

ACCESORII Separator rufe

Separator interm.

pentru lățime element 60cm

79 cm 156 cm 49 cm

2049  

Separator interm.

pentru lățime element 90cm

88 cm 156 cm 49 cm

2175  

Separator interm.

pentru lățime element 100cm

98 cm 156 cm 49 cm

2050  

Separator interm.

pentru lățime element 120 cm

117 cm 156 cm 49 cm

2051  

pentru dulapuri cu balamale/glisante cu lățime 
element 80, 90, 100, 120 cm

montabil stânga sau 
dreapta!

montabil stânga sau 
dreapta!

montabil stânga sau 
dreapta!

montabil stânga sau 
dreapta!

Pentru toate lățimile utilizabil!
12080 90 100

80 90 100 120

48 cm
49 cm

48 cm
49 cm

48 cm
49 cm

48 cm
49 cm

100 120

Greutate max. admisă: 10 kg
Adecvat numai pentru dula-
puri cu uși cu balamale.

8012080 90 100
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4 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

PG PrețArticol

pentru dulapuri cu uși 
glisante

ACCESORII Amortizoare ușă

PG PrețArticol

ACCESORII

PG PrețArticol

ACCESORII

Suport pantaloni

detașabil

25 cm 10 cm 46 cm

0007  

Amortizor anti trântire uși

6 cm 2 cm 11 cm

2000  

Suport cravate

33 cm 33 cm

0003  

Amortizor uși glisante set de 2

12 cm 4 cm 28 cm

2002  

Oglindă interioară

30 cm 160 cm 1 cm

2118  

Oglindă interioară

30 cm 150 cm 1 cm

2119  

Suport garderobă

27 cm 51 cm 7 cm

2001  

Oglindă interioară

28 cm 128 cm 1 cm

2117  

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru dulapuri cu uși cu balamale/
glisante în general

Pentru toate lățimile utilizabil!
pentru uși cu balamale lungi

Pentru toate lățimile utilizabil!
pentru uși cu balamale scurte (secționate)

Pentru toate lățimile utilizabil!
pentru uși cu balamale cu banderolă/mâner transversal

15.04.2020 MA



5

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru dulapuri cu uși cu balamale/
glisante în general

PG PrețArticol

pentru elemente 
tăiate transversal și 
dulapuri de colț

ACCESORII

Rafturi

înclinat

45 cm 2,2 cm 50 cm

2052  

Rafturi 1 buc.

pentru dulap de colț 45°

98 cm 2,2 cm 50 cm

2053  

Rafturi 1 buc.

pentru dulap de colț 90°

111 cm 2,2 cm 111 cm

2054  

Bară pentru lucruri

pentru dulap de colț 90°

3 cm 85 cm 85 cm

2018  

Suport ustensile

pentru dulap de colț 45°

34 cm 85 cm 13 cm

0008  

PG PrețArticol

ACCESORII Iluminare interioară

Iluminare interioară

pentru lățime element 50 cm

3 cm 2 cm 50 cm

2060  

Iluminare interioară

pentru lățime element 60cm

3 cm 2 cm 60 cm

2062  

Iluminare interioară

pentru lățime element 60cm

3 cm 2 cm 80 cm

2063  

Iluminare interioară

pentru lățime element 90cm

3 cm 2 cm 80 cm

2178  

Iluminare interioară

pentru lățime element 100cm

3 cm 2 cm 100 cm

2061  

Iluminare interioară

pentru lățime element 120 cm

3 cm 2 cm 120 cm

2064  

PG PrețArticol

ACCESORII

100 12050 60 80 90

Se montează numai în combinație 
cu un raft pentru rufe!

Nu pentru modelul Casante!

     

6 m

2-6 W

Această lampă include becuri cu LED din clasa de ener-
gie A++ - A*. Becurile nu pot fi schimbate în lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E 
(eficiență redusă)

lat. interioară Art. 2060-2064

Indicație: Nu este posibil la CONTEMPA.

15.04.2020 MA



6 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

PG PrețArticol

pentru paturi

ACCESORII Amortizor sertare

PG PrețArticol

Tapițeria atașabilă se intro-
duce pe cantul superior al 
lateralelor patului.

Aspect piele în culorile bazalt, 
cacao sau crem.

ACCESORII adecvat pentru toate paturile, Lățime 130 cm

PG PrețArticol

Tapițeria atașabilă se intro-
duce pe cantul superior al 
lateralelor patului.

Aspect piele în culorile bazalt, 
cacao sau crem.

ACCESORII adecvat pentru toate paturile, Lățime 70 cm

Tapițerie lat. pat

Aspect piele cacao

7 cm 8 cm 130 cm

9037  

Amortizor sertar pat

Set de 2

2 cm 1 cm 15 cm

2200  

Tapițerie lat. pat

Aspect piele crem

7 cm 8 cm 130 cm

9039  

Tapițerie lat. pat

Aspect piele bazalt

7 cm 8 cm 130 cm

9035  

Amortizor sertar pat

2 cm 1 cm 15 cm

2201  

Tapițerie lat. pat

Aspect piele cacao

7 cm 8 cm 70 cm

9036  

Tapițerie lat. pat

Aspect piele crem

7 cm 8 cm 70 cm

9038  

Tapițerie lat. pat

Aspect piele bazalt

7 cm 8 cm 70 cm

9030  

pentru paturi 
în general Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru paturi single pentru paturi duble

15.04.2020 MA



7

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț15-04-20Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm

PG PrețArticol

ACCESORII Iluminare interioară

PG PrețArticol

ACCESORII Lămpi suprapoz. dulap

PG PrețArticol

ACCESORII Lămpi suprapoz. dulap

Lampă LED set de 3

Crom Star

9 cm 4 cm 15 cm

2195  

Lampă LED set de 2

Alum. Carree*

16 cm 4 cm 33 cm

2192  

Lampă LED set de 3

Alum. Carree*

16 cm 4 cm 33 cm

2193  

Lampă LED set de 2

Crom Star

9 cm 4 cm 15 cm

2194  

Lampă LED set de 1

Alum. Carree*

16 cm 4 cm 33 cm

2191  

Iluminare interioară

cu senzor de mișcare

10 cm 2 cm 10 cm

0067  

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru dulapuri cu uși cu balamale/
glisante în general

7,8 m

2 W

Această lampă include becuri cu LED din clasa de en-
ergie A++ - A*. Becurile nu pot fi schimbate în lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E 
(eficiență redusă)

Set lămpi art. 2191-2193lat. interioară Art. 0067

5,9 m

Această lampă include becuri cu LED din clasa de en-
ergie A++ - A*. Becurile nu pot fi schimbate în lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E 
(eficiență redusă)

0,5 W

* Indicație: nu pentru 
dulapuri cu uși glisante

*

** *

*

* Indicație: nu pentru 
dulapuri cu uși glisante
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8 Ne asumăm dreptul la abateri de dimensiuni, culori și model și erori de preț 15-04-20 Toate dimensiunile reprezintă dimensiuni aprox. în cm Furnizor: Möbelwerke Mastershausen GmbH

ACCESORII 1.0
rauch BLACK

Articol

ACCESORII

PG PrețArticol

ACCESORII Lămpi suprapoz. dulap

PG PrețArticol

ACCESORII Lămpi suprapoz. dulap

Lampă LED set de 1

negru Linea 100

100 cm 7 cm 14 cm

1263  

Lampă LED set de 1

negru Linea 50

50 cm 7 cm 14 cm

1262  

Lampă LED set de 1

Crom Linea 100

100 cm 7 cm 14 cm

1267  

Lampă LED set de 1

Alum. Linea 50

50 cm 7 cm 14 cm

1264  

Lampă LED set de 1

Alum. Linea 100

100 cm 7 cm 14 cm

1265  

Lampă LED set de 1

Crom Linea 50

50 cm 7 cm 14 cm

1266  

5 m

2-5W

Această lampă include becuri cu LED din clasa de en-
ergie A++ - A*. Becurile nu pot fi schimbate în lampă.

*) Pe o scală de la A++ (cel mai eficient) până la E 
(eficiență redusă)

Culoare int. corp Nr. model PG

Decor imprimat fag Oldenburg Z3010 1

Gri structurat Z3011 1

pentru dulapuri cu uși cu balamale/
glisante în general
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